22 kwietnia 2016 (miejsce obrad – budynek IPSiR ul. Podchorążych 20)
10.00 – 12.30 Obrady w sesjach poświęconych poszczególnym obszarom tematycznym, cz. 1

Sesja Służby społeczne w procesie transformacji: progres czy regres? cz. 1 (sala 44, p. II)
Prowadzący: dr hab. Tomasz Kaźmierczak
9.00 - 10.45
Sesja studencka – prezentacje przygotowane przez studentów pracy socjalnej z Polski
i Belgii (sesja w języku angielskim)
11.00 – 12.30
Pracownicy socjalni - agenci zmiany czy konserwatorzy systemu?
dr hab. Tadeusz Kamiński (UKSW)
Dobro dziecka w perspektywie służb społecznych
dr Magdalena Arczewska (UW)
Osoby doświadczające przemocy w rodzinie w poszukiwaniu bezpiecznego domu
dr Ewa Bilska (APS)
Asysta rodzinna – uwarunkowania efektywności (re)integracji społecznej rodzin problemowych
doc. dr Elżbieta Bielecka (UW)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Zdrowie publiczne (sala 55, p. III)
Prowadzący: prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, dr Ewa Stachowska
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce a zdrowie publiczne i gospodarka. Kierunki rozwoju polityk
publicznych na rzecz poprawy jakości powietrza
mgr Iwo Łoś (UW)
Polityka zdrowotna jako obszar powstawania nowych nierówności i form wykluczenia
dr hab. Iwona Taranowicz (UWr)
Źródła stresu w zawodzie policjanta a syndrom wypalenia zawodowego
mgr Magdalena Rudnicka (UP-H w Siedlcach)
Ksenotransplantacja – innowacja w ochronie zdrowia publicznego
mgr inż. Bartosz Jania (UP-H w Siedlcach)
Prawnokarna ochrona prawa pacjenta do samostanowienia. Rozważania na tle art. 192 k.k.,
penalizującego wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
dr Katarzyna Witkowska-Rozpara (UW)
Pojęcie profilaktyki jako działania
dr Agnieszka Salamucha (UW)
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Sesja Strategie oddziaływań resocjalizacyjnych w polityce społecznej, penitencjarnej
i postpenitencjarnej cz. 1 (s. 32, p. I)
Prowadzący: dr Dariusz Schmidt
„Habitus wychowanka” a proces pozytywnej (re)adaptacji społecznej. Praca z byłymi wychowankami
placówek resocjalizacyjnych
mgr Angelika Sikorska (UŁ)
"Lekcja psalmisty o zadośćuczynieniu"
dr Bogusława Filipowicz (UW)
Rola kompleksowej diagnozy osobowości w orzekaniu w sprawach nieletnich. Studium przypadków
dr Grzegorz Kudlak (UW), dr Paweł Kobes (UW)
Strategie oddziaływań resocjalizacyjnych w kontekście adaptacji osadzonych do warunków izolacji
więziennej
mgr Agnieszka Kruszyńska-Wochna (UW)
Więźniowie długoterminowi w Polsce. „Dobra” i „zła” adaptacja więzienna w świetle badań własnych
dr Kamil Miszewski (APS)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Pedagogia społeczna – ku nowym strategiom działania społecznego i pracy środowiskowej
(sala 35, p. I)
Prowadzący: dr Aneta Ostaszewska
Wizja rodziny i funkcjonowania społecznego młodzieży pochodzącej ze środowisk dysfunkcyjnych
dr Barbara Kołodziej (UP w Poznaniu)
Kategoria odpowiedzialnego uczestnictwa w kontekście procesów uobywatelnienia
dr Klaudia Śledzińska (UKSW)
Przeciwdziałanie samobójstwom w Polsce (przegląd strategii) – polityka publiczna wobec koncepcji
human security
mgr Konrad Harasim (UP-H w Siedlcach)
Gender i feminizm w pracy środowiskowej
dr Katarzyna Szumlewicz (UW)
Pedagogia rynku. Praca zawodowa a partycypacja
dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek (UW)
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Sesja Bezpieczeństwo publiczne w perspektywie polityki penitencjarnej i kryminologicznej (sala 24,
parter)
Prowadzący: dr Tomasz Przesławski
Od redukcji markieranctwa w miejscu pracy do kontroli populacji. Ewolucja telewizji przemysłowej w
monitoring wizyjny
dr Łukasz Szwejka (UJ)
Prawo do obrony w orzecznictwie sądów konstytucyjnych Polski i Ukrainy
dr Andriy Kosylo (UW)
Czy skazani z grupy „niebezpiecznych” są naprawdę niebezpieczni?
mgr Dagmara Maria Boruc (APS)
Bezpieczeństwo osobiste więźnia- standardy prawne i skutki ich naruszeń
dr Tomasz Przesławski (UW)
12.30 – 13.00 Lunch
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13.00 – 15.00 Obrady w sesjach poświęconych poszczególnym obszarom tematycznym, cz. 2
Sesja Służby społeczne w procesie transformacji: progres czy regres? cz. 2 (sala 44, p. II)
Prowadzący: dr hab. Tomasz Kaźmierczak
Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych
dr Ewa Grudziewska (APS)
Zagrożenie kuratora sądowego wypaleniem zawodowym i PTSD w pracy z rodziną wieloproblemową
dr Ewa Kiliszek (UW)
Wychowawcze inspiracje pracy penitencjarnej w Szwajcarii i Austrii
dr Dariusz Schmidt (UW)
Aktywizacja partycypacyjna osób bezrobotnych szansą zwiększenia skuteczności działań służb
społecznych
dr Ewa Flaszyńska (APS)
Polski system pomocy społecznej: dyskusyjny charakter aktualnych rozwiązań w zakresie świadczeń
pieniężnych
mgr Rafał Pląsek (ISP PAN)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja. Państwo opiekuńcze w kryzysie – kres czy transformacja? (sala 35, p. I)
Prowadzenie: dr Monika Abucewicz
Postfordyzm a dryfowanie państwa. Między państwem opiekuńczym a liberalnym
dr hab. Wiesław Popławski (PWSIiP)
Analiza wybranych praktyk i instrumentów polityki społecznej ułatwiających i zabezpieczających
osiąganie pełnej dorosłości w Polsce
mgr Michał Przybylski (UŁ)
Problem-solving-justice i jej miejsce w przestrzeni socjalnej na przykładzie pilotażowych Centrów
Sprawiedliwości Naprawczej
dr Arkadiusz Peisert (UG)
Instrumenty polityki rodzinnej państwa opiekuńczego a dzietność kobiet
dr Sylwia Różycka-Jaroś (UW)
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Sesja Strategie oddziaływań resocjalizacyjnych w polityce społecznej, penitencjarnej
i postpenitencjarnej cz. 2 (sala 32, p. I)
Prowadzący: doc. dr Elżbieta Bielecka
Polski system kurateli sądowej dla dorosłych: wybrane problemy w świetle rozwiązań zagranicznych
dr Bartłomiej Skowroński (UW)
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych jako grupa szczególnie narażona na
ekskluzję społeczną. Analiza realizowanych polityk publicznych i regulacji prawnych w odniesieniu do
procesu usamodzielnienia
mgr Patrycja Chrzanowska (UŁ)
Teoretyczne podstawy zastosowania arteterapii w resocjalizacji penitencjarnej
dr hab. Janina Florczykiewicz (UP-H w Siedlcach)
O szersze spojrzenie na pracę na zewnątrz Zakładu Karnego jako środka resocjalizacji więźniów
mgr Monika Podczasik (UO)
Techniki terapii poznawczej w pracy korekcyjnej z przekonaniami o charakterze wzorców myślenia
przestępczego
dr Wojciech Wypler (UW)
Udział Policji w profilaktyce zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich
mgr Marzena Piotrowska (UO)
Strategia i organizacja resocjalizacji w ujęciu historycznym
dr Adam Bujak (PWSZ w Głogowie)

------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------Sesja Zróżnicowanie kulturowe. Fundamentalizmy a bezpieczeństwo (sala 55, p. III)
Prowadzenie: dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska, prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska
Skrajnie prawicowy populizm jako odpowiedź na kryzys wielokulturowej Europy. Studium na
podstawie organizacji PEGIDA
mgr Mateusz Pietryka (UW)
Polityka edukacyjna w Polsce wobec kulturowego zróżnicowania współczesnego świata. Między
ponadnarodowymi zobowiązaniami i lokalnymi pragnieniami
dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak (GWSP im. kard. A. Hlonda w Mysłowicach)
Młodzież wierząca wobec odmienności religijnej. Studium socjologiczne na przykładzie Częstochowy
dr Magdalena Szwed-Sztuka (AJD w Częstochowie)
Uchodźcy w Polsce – integralnokulturowa analiza kwestii społecznej
dr Jadwiga Królikowska (UW), mgr Agnieszka Bałdyga (UW)

15.00 Zamknięcie konferencji
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